Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Sida 1

Beslutande organ

Valnämnden

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Dillö kl. 17:00-18:05

Beslutande

Göte Andersson
Anette Karlsson (M)
Kenneth Nygren (S)
Anders Svärd (KD)
Bengt-Erik Askerlund (MP)
Anita Ahl (M)

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare

Övriga deltagande

Per Ahlström
Christian Swidén
Ola Blomberg
Malin Eriksson

Säkerhetssamordnare § 8
Säkerhetssamordnare § 8
Sekreterare
Sekreterare

Justerande

Kenneth Nygren

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg

Malin Eriksson

Ordförande

Göte Andersson
Justerande

Kenneth Nygren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8-15

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-05-08

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Anslagsdatum

2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-07-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Valnämnden
§8

Information från säkerhetssamordnaren inför valet
Valnämndens beslut

Valnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Säkerhetssamordnarna Per Ahlström och Christian Swidén lämnar en
omvärldsbevakning avseende säkerhetsfrågor inför valet. Säkerhetssamordnarna
informerade även om hur valet kan påverkas i Sverige och vilka åtgärder som kan
vidtas för att undvika otillbörlig påverkan.
Säkerhetssamordnarna kommer att informera kommunfullmäktige den 12 juni om
säkerhet i valrörelsen. Säkerhetssamordnarna kommer även att vara delaktiga i
utbildningen av röstmottagarna samt ordförande/vice ordförande i valdistrikten.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedieras till:

Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sida 4

Sammanträdesdatum
2018-05-08

Valnämnden
§9

Arvoden till röstmottagare
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar om följande arvoden till röstmottagare i Mariestads kommun:
Ordförande
3 500 kr.
Vice ordförande 3 500 kr
Röstmottagare 2 700 kr
Rösträknare
700 kr, efter tre timmar tillkommer 175 kr/tim.
Utbildning
400 kr avser ordförande och vice ordförande i valdistrikten
Trakteringen för röstmottagarna på valdagen ska uppgå till 75 kr.
Timarvodet vid förtidsröstningen ska uppgå till 175 kr/tim.
Bakgrund

Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över arvode till
röstmottagare i Skaraborgs kommuner. Sammanställningen delas ut på valnämndens
möte 2018-03-27 inför beslut vid dagens sammanträde.
Kommun

Ordförande

Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Hjo
Lidköping
Mariestad
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara

318 kr/tim. + 636 kr
4400
250 kr/tim.
200 kr/tim.
4000 kr
3000 kr
4100 kr
3500 kr
4500 kr
3500 kr
3500 kr
200 kr/tim.
300 kr/tim.

Vice ordf.
318 kr/tim. + 318 kr
3700
250 kr/tim.
200 kr/tim.
3500 kr
2750 kr
3600 kr
3500 kr
4000 kr
3250 kr
3200 kr
200 kr/tim.
300 kr/tim.

Röstmottagare
318 kr/tim.
2700
250 kr/tim.
200 kr/tim.
3000 kr
2500 kr
3200 kr
2700 kr
3500 kr
3000 kr
3000 kr
200 kr/tim.
300 kr/tim.

Arvodena till röstmottagarna höjdes senast 2014-03-13 inför valet till
Europaparlamentet.
Trakteringen för röstmottagarna på valdagen uppgick till 75 kr vid de allmänna valen
2014.
Timarvodet för de personer som arbetade med förtidsröstningen vid de allmänna
valen 2014 var 175 kr/tim.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Valnämnden
§ 9 (forts.)

__________________________
Underlag för beslut

sammanställning över arvode till röstmottagare i Skaraborgs kommuner.
Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Sida 6

Valnämnden
§ 10

Vallokaler vid de allmänna valen 9 september 2018
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar om följande vallokaler vid de allmänna valen 9 september 2018:
Valdistrikt
Näset
Madlyckan
Ladukärr
Grangärdet
Trädgården
Marieholm
Leksberg
Leverstad
Hassle-Torsö
Lugnås
Lyrestad-Sjötorp
Ullervad-Tidavad
Lockerud-Ekudden
Högelid

Byggnad
Stadshuset
Österåsens förskola
Mariaskolan
Grangärdets skola
Stadsbiblioteket
Vadsbogymnasiet
Leksbergsskolan
Unicaskolan
Hasslerörs skola
Lugnås skola
Lyrestad skola
Ullervads skola
Prismaskolan
Högelidsskolan

Lokal
Vänersalen
matsalen
entrén/foajén vid matsal
fritidshem
entrén
entrén/foajén
matsalen
entrén/foajén
Musiksal
biblioteket
biblioteket
matsalen
entrén/foajén
entrén/foajén

Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till vallokaler och röstningslokaler
vid de allmänna valen 2018. Med anledning av att tre skolor har avvecklats och nya
skolor har tillkommit kommer det att vara nya vallokaler i valdistrikten Marieholm,
Leverstad samt Lockerud-Ekudden.
Det har vid tidigare val framförts synpunkter från vissa valdistrikt om lokalernas
beskaffenhet alternativt förslag till andra lokaler inom befintlig byggnad. Mot
bakgrund av detta har administrativa enheten besökt samtliga vallokaler för att
avgöra vilka lokaler som är lämpligast i respektive byggnad.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Sida 7

Valnämnden
§ 11

Förtidsröstning vid de allmänna valen 2018
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att förtidsröstning vid de allmänna valen ska anordnas under
perioden 22 augusti – 9 september enligt följande:
Stadshuset (medborgarkontoret)
22 augusti- 9 september måndag-fredag 9:00-18:00 samt lördag-söndag 10:00-13:00.
På valdagen är förtidsröstningen öppen mellan 8:00 och 20:00.
Torsö skärgårdsskola
Onsdagen den 5:e och torsdagen den 6:e september mellan kl. 17:00 och 19:00.
Tidavads skola
Onsdagen den 5:e och torsdagen den 6:e september mellan kl. 17:00 och 19:00.
Bygdegården i Sjötorp
Onsdagen den 5:e och torsdagen den 6:e september mellan kl. 17:00 och 19:00.
Lyrestad skola
Onsdagen den 5:e och torsdagen den 6:e september mellan kl. 17:00 och 19:00.
Johannesberg (Kriminalvården)
Måndagen den 3 september kl. 14:00-16:00.
Rödjan (Kriminalvården)
Tisdagen den 4 september kl. 14:00-16:00.
Bakgrund

Det åligger valnämnden att anordna förtidsröstning från och med den 22 augusti till och
med den 9 september. Administrativa enheten har upprättat förslag till lokaler och
öppethållande för förtidsröstningen i Mariestads kommun
Enligt vallagen ska det finnas minst en öppen röstningslokal per kommun och dag under
hela förtidsröstningstiden. Det behöver inte vara samma röstningslokal som är öppen alla
dagar. Enligt 4 kap. 22 § ska varje kommun tillse att det finns lämpliga lokaler som i fråga
om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.
Detta innebär att kommunerna kan bestämma hur många timmar en röstningslokal ska
vara öppen.
Enligt 24 § ska minst en röstningslokal vara öppen varje dag under den tid som
röstmottagning får ske i röstningslokaler som kommunen anordnat. Detta innebär att det
ska finnas minst en öppen lokal sju dagar i veckan under förtidsröstningstiden per
kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Sida 8

§ 11 (forts.)

__________________________
Det finns ingen fastställd öppettid per dag, men som sägs i 22 § ska väljarna ges goda
möjligheter att rösta. Under valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara
öppen för röstmottagning mellan klockan 8-20.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:

Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Sida 9

Valnämnden
§ 12

Tillgänglighetsinventering av vallokaler
Valnämndens beslut

Valnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Administrativa enheten har tillsammans med kommunens före detta tillgänglighetssamordnare genomfört en tillgänglighetsinventering av kommunens vallokaler.
Inventeringen visar att endast små kompletteringar i form av gummikilar vid trösklar för
att minska nivåskillnader krävs för att lokalerna ska vara tillgängliga.
Administrative chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare Malin Eriksson
informerar om tillgänglighetsinventeringen på valnämndens sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Sida 10

Valnämnden
§ 13

Information: Personalorganisation vid de allmänna valen 2018
Valnämndens beslut

Valnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Kommunsekreterare Malin Eriksson informerar om pågående arbete med att rekrytera
röstmottagare till valdistrikten. Samtliga positioner som ordförande och vice ordförande i
valdistrikten är tillsatta. Arbete Ett fåtal röstmottagare och rösträknare återstår att
rekrytera.
Beslut om personalorganisationen vid de allmänna valen 2018 kommer att fattas vid
valnämndens nästa sammanträde 2018-06-05.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________
Expedieras till
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Sida 11

Valnämnden
§ 14

Ambulerande röstmottagare
Valnämndens beslut

Valnämnden förordnar följande personer som ambulerande röstmottagare i
Mariestads kommun:
Anders Skarin, Sågaregränd 10, 542 45 Mariestad.
Helena Harborn, Madlyckevägen 76, 542 32 Mariestad
Ola Blomberg, Runstensvägen 5, 542 45 Mariestad (ersättare)
Malin Eriksson, Marieholmsvägen 15, 542 43 Mariestad (ersättare)
De förtidsröster som de ambulerande röstmottagarna tar emot ska redovisas i
förtidsröstningslokalen i stadshuset.
Bakgrund

Det är obligatoriskt för kommuner att ha ambulerande röstmottagare. Dessa är
istället för de så kallade kommunala buden som tas bort från och med valet 2018. De
ambulerande röstmottagarna kan åka hem till folk som inte kan ta sig till en
röstnings-/vallokal och ta emot en förtidsröst. De kommunala buden har tidigare
tagit emot en budröst.
Skillnaden mellan att budrösta och att nyttja en ambulerande röstmottagare är:
- En röstmottagare har tystnadsplikt
- En röstmottagare får hjälpa personen att göra iordning sin förtidsröst.
Ett bud hade inte rätt till ovanstående.
De ambulerande röstmottagarna måste vara i tjänst även på valdagen. De
ambulerande röstmottagarna kan användas till institutionsröstningen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________
Expedieras till
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrative chefen Ola Blomberg
Anders Skarin
Helena Harborn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-08

Valnämnden
§ 15

Kvittens av försändelser av röster från Post Nord
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att utse följande personer att för valnämndens räkning
kvittera ut försändelser med röster från Post Nord:
Stadshusvaktmästare Lena Moverare
Stadshusvaktmästare Jan Johansson
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrative chefen Ola Blomberg
Bakgrund

Post Nord har begärt att valnämnden ska utse personer som har rätt att kvittera ut
försändelser med röster från Post Nord.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________
Expedieras till
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrative chefen Ola Blomberg
Stadshusvaktmästare Lena Moverare
Stadshusvaktmästare Jan Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

